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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ ΧΗΜ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
N.ΒΟΙΩΤΙΑΣ «Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»

Στις 12/6/2012 το Σωµατείο Εργατ/λων Χηµικής Βιοµηχανίας Ν. Βοιωτίας «Ο
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»,που ανήκει στη δύναµη της Οµοσπονδίας µας, σας ζήτησε σύγκληση
τριµερής, που αφορούσε την εταιρεία «INOVA AEBE», για τη µείωση αποδοχών κατά 17%
και 25% µισθών και ηµεροµισθίων, που προέκυψε από την υπογραφή επιχειρησιακής
σύµβασης στις 16/5/2012 µε την Ένωση προσώπων που δηµιουργήθηκε παραδόξος
στις 17/6/2012. Ταυτόχρονα δε, οι εργαζόµενοι, που φαίνονται ότι εκπροσωπούν την
Ένωση, δηλώνουν σε όλους τους τόνους, ότι καµία γνώση δεν είχαν για τη συγκεκριµένη
πράξη και ότι ο εργοδότης, χρησιµοποίησε τα ονόµατά τους καθώς και τις υπογραφές
τους.
Η σοβαρότητα του θέµατος, καθιστά άµεσα και αναγκαία, τη σύγκληση της
τριµερής. Ο πρόεδρος του Σωµατείου, συνάδελφος Καβάλος, κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας που είχε µε την προϊσταµένη της Επιθεώρησης Εργασίας Θήβας, κ. Αµπελά,
στις 28/6/2012 τον ενηµερώσατε ότι καταλήξατε στην άποψη ότι δεν χρειάζεται τριµερής
γιατί µετά τον έλεγχο που πραγµατοποιήσατε, διαπιστώσατε τη συγκεκριµένη παράβαση,
που το Σωµατείο και εµείς σας καταγγείλαµε, ακυρώνοντας τη σύµβαση. Επίσης, του
αναφέρατε ότι στις 28/6/2012 σας κατατέθηκε νέα σύµβαση ιδίου περιεχοµένου από την
ίδια Ένωση προσώπων ;;; και ανορθόδοξα την αποδεχτήκατε.
Είναι βέβαιο, ότι µετά την καταγγελία που έγινε, «τα αντανακλαστικά σας» ήταν
άµεσα, προβαίνοντας σε έλεγχο, την επόµενη µέρα της καταγγελίας. Παράδοξο είναι
όµως, ότι είχατε καταχωρήσει και αποδεχθεί τη συγκεκριµένη σύµβαση χωρίς να ελέγξετε,
ούτε καν τις ηµεροµηνίες. Παράδοξο είναι και τώρα, που αντί να συγκαλέσετε τριµερής
καλώντας, και τους δήθεν εκπροσώπους των εργαζοµένων που υπογράφουν τη σύµβαση,
βάζετε την υπόθεση στο αρχείο και αποδέχεστε την τροποποιηµένη, ως προς τις
ηµεροµηνίες, σύµβαση.
Όπως και σε σας αναφέρθηκε, οι εργαζόµενοι δεν γνώριζαν, ούτε τι είναι η
Ένωση προσώπων αλλά ούτε και για την υπογραφή της σύµβασης.
Σας καλούµε, επιτέλους, άµεσα, να συγκαλέσετε τριµερής, µε τη συµµετοχή
τους φερόµενους ως εκπροσώπους της Ένωσης, της Ο.Ε.Χ.Β.Ε., του Ε.Κ.Θ. και του
Σωµατείου.
Σε κάθε περίπτωση , ο Ειδικός Γραµµατέας ΣΕΠΕ, µπορεί και πρέπει να συµβάλει
ώστε τέτοια σοβαρά θέµατα να µην εξετάζονται τόσο επιφανειακά.
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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